
  

 

 

 
 
 
 

 

LISTA DE MATERIAL – 2022 

Mack School  
 5º Ano  

Orientações Importantes: 

• O material didático deverá ser entregue na semana de 24 a 28 de janeiro de 2022, nos seguintes horários: das   
8h às 12h e das 14h às 17h, na recepção do prédio da Educação Internacional. 

• Início das aulas para os estudantes do Mack School – 5º ano, será no dia 31/01/2022.  
• Observação: Outros materiais para uso em sala de aula, poderão ser solicitados ao longo do ano letivo. 
Quant. Material pedagógico s ser utilizado na escola Plano de execução 

1 Pacote de papel sulfite A4, branco – 100 folhas. 
Será utilizado para a confecção de cartazes e trabalhos a serem 

apresentados em grupo.  

1 Bloco criativo colorido, A4 (140 g/m²)  -- 32 folhas. Será utilizado para a confecção de cartazes, montagem de 
livros, desenhos, colagens e trabalhos a serem apresentados 
em grupo.  1 Kit do Artista - 30 folhas. 

1 Caixa de lápis de cor (12 cores). Será utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, em 

atividades e projetos. 1 Estojo de canetas hidrográficas – 12 cores  

2 Tubos de cola em bastão (40g). 
Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, nos 

trabalhos pedagógicos em sala de aula. 

4 Lápis grafite nº 2. 
Material de uso individual, utilizado pelo estudante ao longo do 
ano letivo. 

2 Canetas marca texto. 
Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, para os 
trabalhos pedagógicos de tarefa de casa e estudo dirigido. 

2 Borrachas brancas com capinha (tipo TK). 
Material utilizado pelo estudante, ao longo do ano letivo, para os 
trabalhos pedagógicos. 

1 Apontador. 

1 Tesoura. 

1 Bloco de cartolina A4, branca – 50 folhas. 
Será utilizado para a confecção de cartazes, montagem de 
livros, desenhos, colagens e trabalhos a serem apresentados 
em grupo. 

1 Pacote de liga elástica. 

Material utilizado pelo estudante no projeto STEAM, a ser 
desenvolvido ao longo do ano. 

1 Rolo de papel alumínio. 

1 Rolo de papel manteiga. 

1 Rolo de barbante na cor cru. 

1 Rolo de fita crepe  

1 Caderno brochura de capa dura (88 folhas). Material utilizado para as tarefas do estudo dirigido. 

2 Cadernos brochura de capa dura (88 folhas). Material usado pelo estudante para Reading e Writing 

4 Blocos Adesivos Post-it – 76mm x76mm Material usado pelo estudante para Reading e Writing 

Livros didáticos a serem adquiridos em livrarias 

1 Conjunto de 3 livros – Share It ! 5 
Student Book, Workbook and Sharebook – ISBN 9786685739961 
Macmillan Education  

 
OBSERVAÇÕES: 

• Conforme a necessidade, outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano. 

 
 

 

Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital Nº 4.311/2009 e com a Lei Federal Nº 12.886/2013 

PROCON – www.procon.df.gov.br  

Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília – Telefone 2106-9000 

Brasília, 17 de novembro de 2021 

 

                      Coordenadora de Educação Internacional 
 

“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança”. Lamentações 3.21 
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